
Nota de Repúdio: GOLPE de Misericórdia na Luta pela Terra! 

 

A decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), determinando na noite de quarta-feira, 06 de 

abril de 2016, a paralisação imediata do programa de Reforma Agrária em todo o País, nos impele a 

tornar público nossa manifestação em defesa da Reforma Agrária e contra essa medida que viola 

direitos assegurados no campo de luta pela terra e na Constituição brasileira. A situação articula-se 

a outros ataques à democracia e aos direitos dos pobres do campo, como a recente prisão de 

indígenas na Bahia e a emboscada contra o acampamento Dom Tomás Balduíno, no Paraná. Tais 

práticas escrevem um dos capítulos mais triste da questão agrária brasileira que, se naturalizadas, 

produzirão consequências de longa duração. 

Lembramos a conquista dos assentamentos como fruto da LUTA PELA TERRA feita de suor e 

sangue dos trabalhadores camponeses, como atesta milhares de trabalhos científicos, logo não se 

confunde com a ação fraudulenta da Reforma Agrária – por isso aos fraudadores cadeia, a Reforma 

Agrária vida Longa! Todavia, parte das “irregularidades” apontadas pelo TCU já foram respondidas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) por meio de nota oficial, em 

que grande parte das discrepâncias pode ser resolvida com atualização de dados. 

Independente do debate de conteúdo, é fundamental denunciar a arbitrariedade do ato, uma vez que 

paralisar a única política pública capaz de amenizar a monstruosa e antidemocrática estrutura 

fundiária brasileira é promover a injustiça social, é punir os pobres do campo e satisfazer aos 

latifundiários, donos da terra e do poder, que nunca aceitaram a Reforma Agrária na Constituição. 

Essencial também que o TCU realize levantamento minucioso da apropriação irregular de terras 

públicas e devolutas, em muitos casos, por meio da GRILAGEM! E que não esqueçamos quanto 

desigual é essa realidade da terra cativa, a exemplo de MS, pois 6.661 estabelecimentos, acima de 

1000 hectares, concentram mais de 23 milhões de hectares – num universo de pouco mais de 30 

milhões de hectares. Recordemos que a classe de área de até 50 hectares em MS que reflete, de 

certa forma, o efeito na Reforma Agrária,  detém apenas 2,09% da área total mas produz sozinha 

46,48% do leite no Estado (IBGE, 2006). 

Nas últimas décadas presenciamos, infelizmente, muitos golpes contra a Reforma Agrária, forjando 

o que ficou conhecido como “contrarreforma agrária”, bem por isso, hoje, cabe resgatar o poema 

“No Caminho, com Maiakóvski” – “Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do 

nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, matam 

nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, 

rouba-nos a luz, e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer 

nada.” 

Todavia, como cada palmo deste chão camponês foi conquistado por meio da luta pela terra, cabe 

ainda conclamar o hino camponês que certamente ecoará do campo e do campus: REFORMA 

AGRÁRIA NA LEI OU NA MARRA!!! 
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